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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 15. marca 2004 è. 328/2004 – 100,
ktorým sa mení a dopåòa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 981/1996 � 100 z 20. mája 1996,

ktorým sa vydáva prvá èas� a prvá, druhá a tretia hlava druhej èasti
Potravinového kódexu Slovenskej republiky

42

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej re-
publiky pod¾a § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:

Èl. I

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Sloven-
skej republiky a Ministerstva zdravotníctva Sloven-
skej republiky è. 981/1996 � 100 z 20. mája 1996,
ktorým sa vydáva prvá èas� a prvá, druhá a tretia
hlava druhej èasti Potravinového kódexu Sloven-
skej republiky, sa v druhej èasti V�eobecné po�ia-
davky prvá hlava V�eobecné hygienické po�ia-
davky na výrobu potravín, tabakových výrobkov
a kozmetických prostriedkov, na manipuláciu s nimi
a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hy-
gienické po�iadavky mení a dopåòa takto:

1. V názve prvej hlavy druhej èasti sa slová �TA-
BAKOVÝCH VÝROBKOV A KOZME-
TICKÝCH PROSTRIEDKOV,� vypú��ajú.

2. V § 11 odsek 1 sa slová �technologických po-
mocných látok a kozmetických prostriedkov�
nahrádzajú slovami �a technologických po-
mocných látok�.

3. V § 11 odsek 1 sa druhá veta vypú��a.

4. § 13 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

�(4) Prevádzkareò musí by� udr�iavaná v èis-
tote a v dobrom technickom stave.

(5) Priestorové usporiadanie a vnútorné èlenenie
prevádzkarne musí vytvára� podmienky na
a) èistenie a dezinfekciu,
b) zabránenie hromadeniu neèistoty a styku s to-

xickými materiálmi,
c) ochranu proti krí�ovej kontaminácii medzi pra-

covnými operáciami alebo poèas pracovných
operácií s potravinami a pokrmami, techno-
logickými zariadeniami, prívodom vzduchu ale-
bo pohybom pracovníkov a zdrojmi vonkaj�ej
kontaminácie,

d) hygienické spracúvanie a skladovanie po-
travín.�.

5. § 14 odsek 2 znie:
�(2) Prevádzkareò musí by� oddelená od prie-

storov, ktoré sa pou�ívajú na iné úèely ako na vý-
robu potravín a musí vyhovova� po�iadavkám na
jednotlivé druhy výroby, najmä sa v nej nesmú vy-
skytova� plesne.�.

6. V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3,
ktorý znie:
�(3) Priestory prevádzkarne musia ma�

a) povrchy stien udr�iavané v dobrom stave, ¾ahko
èistite¾né a dezinfikovate¾né, vyhotovené z ne-
priepustných, nevpíjavých a netoxických ma-
teriálov alebo iných vhodných materiálov, ak
je to odôvodnite¾né; musia ma� hladký povrch
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do vý�ky, ktorá je primeraná pre vykonávanú
èinnos�,

b) stropy a stropné kon�trukcie vyhotovené tak,
aby zamedzili hromadeniu neèistôt a zni�ovali
kondenzáciu vodných pár, rast plesní a odpa-
dávanie èiastoèiek,

c) povrchy podláh udr�iavané v dobrom stave,
zhotovené z nepriepustných, nevpíjavých a ne-
toxických materiálov s proti�mykovou úpravou
alebo iných vhodných materiálov, ak je to odô-
vodnite¾né, dobre èistite¾né a dezinfikovate¾né
a rie�ené tak, aby voda mohla dobre odteka�
ku kanalizaèným vpustiam; v prevádzkarniach
s priamym odvodom odpadových vôd musí by�
odpad so sifónom s mrie�kou alebo s iným
vhodným uzáverom a pod¾a potreby s lapaèom
tuku,

d) okná, vetracie otvory prípadne iné otvory v pre-
vádzkarniach vyhotovené tak, aby zamedzovali
hromadeniu neèistôt. Ak sa otvárajú do vonkaj-
�ieho prostredia, musia by� zabezpeèené proti
vnikaniu hmyzu. Siete proti vnikaniu hmyzu na
oknách a vetracích otvoroch musia by� ¾ahko
snímate¾né a ¾ahko èistite¾né,

e) dvere ¾ahko èistite¾né a dezinfikovate¾né, vy-
hotovené z hladkých a nevpíjavých materiálov
alebo iných vhodných materiálov, ak je to odô-
vodnite¾né, vonkaj�ie dvere a dvere ne skla-
doch musia by� v spodnej èasti zabezpeèené
proti vnikaniu hlodavcov.�.

Doteraj�ie odseky 3 a� 6 sa oznaèujú ako odseky
4 a� 7.

7. § 14 odsek 7 znie:
�(7) Kanalizácia nesmie by� zdrojom kon-

taminácie potravín. Kanalizaèné potrubie nesmie
by� v prevádzkarni vo¾ne vedené a nekryté.�.

8. § 15 odsek 2 znie:
�(2) Ak je v prevádzkarni aj ú�itková voda (ne-

pitná voda) pou�ívaná na vyvíjanie pary, chladenie,
po�iarnu ochranu a iné potrebné úèely, táto voda
sa musí privádza� samostatným potrubím farebne
oznaèeným, ktoré nesmie ma� �iadne prepojenie
s rozvodom pitnej vody ani mo�nos� spätného to-
ku do rozvodu pitnej vody.�.

9. V § 15 odsek 4 znie:
�(4) ¼ad pou�ívaný v prevádzkarniach sa musí

vyrába� z pitnej vody; pri jeho výrobe, manipulácii
s ním a jeho skladovaní sa musí zabráni� jeho kon-
taminácii.�.

10. V § 16 odseky 1 a 2 znejú:
�(1) Odpad sa nesmie hromadi� v miestnostiach

pre potraviny okrem nevyhnutného mno�stva,
ktoré súvisí s riadnym fungovaním prevádzkarne.

(2) Odpad sa musí ulo�i� do uzatváracích ná-
dob alebo do iných nádob alebo jednorazových
obalov, ak je to odôvodnite¾né. Nádoby na odpad
musia ma� vhodnú kon�trukciu, musia sa udr�iava�
v dobrom stave, vidite¾ne oznaèené, ¾ahko èistite¾-
né, dezinfikovate¾né a nepriepustné. Bezprostred-
ne po ich vyprázdnení sa musia vyèisti� a vydezin-
fikova�.�.
Doteraj�í odsek 1 sa oznaèuje ako odsek 3 a do-
teraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 4
a 5.

11. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2,
ktorý znie:
�(2) Prevádzkareò musí ma� vhodné a dosta-

toèné prostriedky na prirodzené vetranie alebo
umelé vetranie, aby sa zabránilo mechanickému
prúdeniu vzduchu z neèistej prevádzkarne do èistej
prevádzkarne. Ventilaèný systém musí umo�ni�
¾ahkú dostupnos� filtrov a iných èastí vy�adujúcich
èistenie alebo výmenu.�.
Doteraj�ie odseky 2 a� 5 sa oznaèujú ako odseky
3 a� 6.

12. § 20 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
�(7) Záchody musia by� vybavené primeraným

prirodzeným alebo mechanickým vetraním.�.

13. V § 21 odsek 2 znie:
�(2) Zariadenie, nástroje a obaly musia sa udr-

�iava� èisté a v dobrom funkènom stave, aby ne-
ohrozovali bezpeènos� potravín a pracovníkov.
V�etky povrchy prichádzajúce do styku s potravi-
nami vrátane povrchov zariadení musia by� udr�ia-
vané v dobrom stave, ¾ahko èistite¾né a dezinfi-
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kovate¾né, vyhotovené z hladkých umývate¾ných
a netoxických materiálov.�.

14. V § 24 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky
3 a� 8, ktoré znejú:

�(3) Prevádzkareò nesmie prija� �iadne suro-
viny alebo prídavné látky, o ktorých sa vie, alebo
o ktorých je mo�né predpoklada�, �e sú kontami-
nované parazitmi, patogénnymi mikroorganizmami
alebo toxickými, rozkladnými alebo cudzorodými
látkami, ktoré po normálnom vytriedení, alebo po
postupoch opracovania èi spracovania, hygienicky
vykonanými potravinárskym priemyslom, zostanú
stále nevhodnými na ¾udskú spotrebu.

(4) Suroviny a prídavné látky, ktoré sa skladujú
v prevádzkarniach, sa musia udr�iava� vo vhod-
ných podmienkach, ktoré zabraòujú ich rozkladu
a chránia ich pred kontamináciou.

(5) V�etky potraviny, s ktorými sa narába, sa
musia skladova�, bali�, vystavova� a prepravova�
takým spôsobom, aby sa chránili pred kontami-
náciou, v dôsledku ktorej by sa mohli sta� nepo-
�ívate¾nými, nebezpeènými pre zdravie, alebo kon-
taminované takým spôsobom, �e by bolo neodô-
vodnené oèakáva�, �e sa v takom stave budú aj
konzumova�. Potraviny musia by� umiestnené
a chránené tak, aby sa riziko kontaminácie zní�ilo
na minimum. Musia sa vykona� dostatoèné opa-
trenia, aby sa zabezpeèila ochrana proti �kodcom.

(6) Suroviny, prídavné látky, polovýrobky a vý-
robky, v ktorých by mohlo dôjs� k pomno�eniu
patogénnych mikroorganizmov, alebo by sa v nich
mohli tvori� toxíny, sa musia uchováva� pri teplo-
tách, pri ktorých nevzniká zdravotné riziko. V sú-
lade s bezpeènos�ou potravín je dovolené, na ob-
medzený krátky èas, ak sa musí vykona� praktický
zásah poèas prípravy, prepravy, skladovania, vy-
stavenia a podávania potraviny, vystavi� potravinu
mimo priestor s kontrolovanou ochrannou teplotou.

(7) Ak sa potraviny musia uchováva� v chlade
alebo sa majú podáva� v chladenom stave, musia

sa po poslednom tepelnom o�etrení schladi� tak
rýchlo, ako je to len mo�né; ak sa v závereènej
fáze spracovania nepou�ije tepelné o�etrenie, mu-
sia sa ochladi� na teplotu, ktorá nespôsobí vznik
zdravotného rizika.

(8) Rizikové alebo nepo�ívate¾né látky, vrátane
krmív, sa musia oznaèi� vhodným spôsobom a skla-
dova� oddelene a v zabezpeèených nádobách.�.
Doteraj�ie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky
9 a 10.

15. § 28 sa dopåòa odsekmi 1 a 2, ktoré znejú:
�(1) V prevádzkarniach, kde je to nevyhnutné,

musí by� zabezpeèené vhodné zariadenie na èis-
tenie a dezinfekciu pracovného náradia; zariade-
nie musí by� odolné voèi korózii, musí by� ¾ahko
èistite¾né a s dostatoèným prívodom teplej vody
s teplotou najmenej 50 °C a dostatoèným prívo-
dom studenej pitnej vody.

(2) V�etky predmety, súèiastky a zariadenia
prichádzajúce do styku s potravinami sa musia
udr�iava� v èistote a musia by�
a) kon�truované z takých materiálov a udr�iavané

v takom technickom stave, aby sa riziko konta-
minácie potravín zní�ilo na minimum,

b) okrem nenávratných nádob a obalov, kon�truo-
vané z takých materiálov a udr�iavané v takom
technickom stave a výkone, aby mohli by�
dôkladne èistené a ak je to nevyhnutné dezin-
fikované v miere dostaèujúcej na dané úèely,

c) umiestnené tak, aby sa umo�nilo primerané
èistenie okolitého priestoru.�.

Doteraj�ie odseky 1 a� 13 sa oznaèujú ako odseky
3 a� 15.

16. V § 30 ods. 2 sa slová  �na 80 °C� nahrádzajú
slovami �na 50 °C�.

17. V § 30 odsek 5 znie:
�(5) Smeti a odpadky treba odklada� do oso-

bitne oznaèených a uzatvárate¾ných nádob a ak
je to odôvodnite¾né do iných nádob alebo jedno-
razových obalov.�.
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18. Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:

„§ 33a

Zamestnávate¾ musí zabezpeèi� doh¾ad, po-
uèenie a vy�kolenie pracovníkov prichádzajúcich
do styku s potravinami v otázkach hygieny potra-
vín, a to v rozsahu zodpovedajúcom ich pracovnej
náplni.�.

19. Doteraj�í text § 34 sa oznaèuje ako odsek 1
a dopåòa sa odsekom 2, ktorý znie:
�(2) �iadna osoba, o ktorej sa vie alebo sa pred-

pokladá, �e je postihnutá chorobou, ktorá sa mô�e
prená�a� potravinami, alebo je bacilonosièom
takejto choroby, alebo je postihnutá infikovanými
ranami, ko�nými infekciami alebo hnaèkou, nesmie
pracova� v �iadnych priestoroch, v ktorých sa
narába s potravinami, ani nesmie vykonáva� �iadnu
prácu, pri ktorej existuje pravdepodobnos� pria-
meho alebo nepriameho kontaminovania potravín
patogénnymi mikroorganizmami.�.

20. § 35 odsek 1 znie:
�(1) Pracovníci musia nosi� vhodné, èisté pra-

covné obleèenie, pri práci s potravinami musia do-
dr�iava� osobnú hygienu po celý pracovný èas,
dôkladne si umýva� ruky pred prácou, pri práci
ihneï po ka�dom zneèistení rúk, po ka�dom ukon-
èení jedného druhu práce, po fajèení, po úprave
�atstva a osobitne dôkladne po ka�dom pou�ití
záchodu.�.

21. V § 42 ods. 1 sa dopåòa písmenom e), ktoré
znie:

�e) aby boli udr�iavané v dobrom technickom stave
a výkone.�.

22. § 42 sa dopåòa odsekmi 5 a� 8, ktoré znejú:
�(5) Lo�né plochy na vozidlách alebo nádoby

sa nesmú pou�íva� na dopravu iných výrobkov,
ako sú potraviny, ak by pritom mohlo dôjs� k ich
kontaminácii. Vo¾ne ulo�ené potraviny v tekutej,
granulovanej alebo prá�kovej forme sa musia na
lo�ných plochách prepravova� v nádobách alebo
cisternách vyhradených výluène na prepravu po-
travín. Takéto nádoby musia by� oznaèené slovami
�len pre potraviny�.

(6) Ak sa dopravné prostriedky a prepravné
nádoby pou�ívajú na prepravu iných výrobkov
spolu s potravinami, alebo na prepravu viacerých
rozlièných potravín, tam kde je to nevyhnutné, musí
sa zabezpeèi� úèinné oddelenie výrobkov od po-
travín, aby sa predi�lo riziku kontaminácie.

(7) Ak sa dopravné prostriedky alebo pre-
pravné nádoby pou�ívajú na prepravu iných ma-
teriálov, ako sú potraviny, alebo na prepravu roz-
lièných potravín, medzi jednotlivými zásielkami sa
musí vykona� úèinné èistenie, aby sa predi�lo riziku
kontaminácie.

(8) Potraviny ulo�ené v dopravných pro-
striedkoch alebo v prepravných nádobách musia
by� umiestnené a chránené tak, aby sa predi�lo
riziku kontaminácie.�.

Èl. II.

Tento výnos nadobúda úèinnos� 15. apríla
2004.

                    Minister zdravotníctva                                          Minister pôdohospodárstva
                     Slovenskej republiky                                                   Slovenskej republiky

                        Rudolf Zajac, v. r.                                                        Zsolt Simon, v. r.




